
Account adviseur Sector 
Erwin Boer techniek/maritiem/groen/tuinbouw/bouw/infra 06 – 13 23 57 84

John van Pelt groen/tuinbouw/bouw/infra/zorg&welzijn (SROI) 06 – 52 80 38 25

Carla Martinot bouw/infra/zorg&welzijn (SROI) 06 – 20 79 42 91

Marianne Vogelenzang transport/logistiek/productie/industrie 06 – 10 88 77 52

Sacha de Wijs productie/industrie/beveiliging 06 – 13 12 15 84

Margriet Broere zakelijke dienstverlening/callcenter/facilitaire dienstverlening/ 06 – 12 13 08 48

  schoonmaak/ICT 

Diana Adriaansen onderwijs&overheid/horeca/toerisme/detailhandel 06 – 81 61 81 46

Boy Hurkens Gespecialiseerd in het bemiddelen van kandidaten met een 06 – 46 06 65 82

   arbeidsbeperking binnen alle sectoren. 

Account adviseurs en sectoren

Plaats uw vacature
Bent u enthousiast geworden 
van ons aanbod, plaats dan uw 
vacature. U kunt rekenen op 
onze volle ondersteuning en 
persoonlijke dienstverlening. 

Bel 078 - 770 87 70 om direct 
een vrijblijvende afspraak 
te maken met een van onze 
account adviseurs. U kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen 
met een account adviseur, die 
gespecialiseerd is in uw sector. 
Zij staan u graag te woord. 

In 2015 hebben we ruim 900 vacatures 
succesvol gevuld in branches als productie, 
bouw, industrie, zorg, schoonmaak, transport, 
beveiliging, retail, dienstverlening en horeca. 
Werkgevers die met ons samenwerken, zijn 
vooral gevestigd in de Drechtsteden, Noord-
Brabant en de regio Rijnmond. Samenwerking 
met Baanbrekend Drechtsteden leidt 
tot succesvolle, vaak duurzame matches 
en daarmee tot tevreden werkgevers en 
werknemers. 

Door met ons samen te werken en een van 
onze kandidaten werk te bieden, geeft u 
als werkgever blijk aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Een imago als 
maatschappelijk betrokken ondernemer 
trekt nieuwe opdrachtgevers aan en bindt 
bestaande klanten.

Ons team
Iedere werkgever heeft een vast 
contactpersoon, waarmee u samen uw 
personeelsvragen duidelijk in kaart brengt en 
die met u naar de juiste oplossingen zoekt. 
De account adviseur is gespecialiseerd in 
uw branche. Hij of zij beschikt over actuele 

arbeidsmarktinformatie en kent de trends en 
wensen in de regio. De account adviseur heeft 
kennis van arbeidsjuridische zaken, subsidies 
en (financiële) regelingen. Ook kan de account 
adviseur u ondersteunen bij de invulling van 
Social Return On Investment (SROI). Onze 
adviseurs bemiddeling zijn gespecialiseerd 
in het selecteren van geschikte kandidaten 
passend bij de vacature en uw organisatie. 
Zij kennen de werkgeversmarkt en geven 
deskundig advies.

Wie zijn onze kandidaten?
Ons bestand aan kandidaten is groot en 
divers in leeftijd, opleiding en werkervaring. 
Dit zijn zowel mensen met als zonder 
een arbeidsbeperking. Iedere dag melden 
nieuwe kandidaten zich aan. Zij komen 
uit Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-
Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht. Door uiteenlopende redenen zijn 
zij (tijdelijk) zonder werk en afhankelijk van 
een bijstandsuitkering. Denk bijvoorbeeld aan 
reorganisaties, schoolverlaters, ouderen en 
de ruime arbeidsmarkt. Wat onze kandidaten 
bindt, is dat zij graag zo snel mogelijk weer 
aan het werk gaan.

Over ons
Baanbrekend Drechtsteden is een publiek-private samenwerking tussen de 

Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Groep Nederland die is ontstaan in 2011. 

Ons doel is om werkgevers en werkzoekenden, die onder de Participatiewet vallen, 

in de Drechtsteden met elkaar te verbinden.

Spuiboulevard 298

3311GR Dordrecht

078 - 770 87 70

baanbrekend@drechtsteden.nl 

www.baanbrekenddrechtsteden.nl 
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Op zoek naar nieuwe 
werknemers voor 
tijdelijk of vast?

Baanbrekend Drechtsteden 

beschikt over een groot 

en divers bestand van 

werkzoekenden. Onze 

kandidaten zijn per direct 

beschikbaar en gemotiveerd 

om aan de slag te gaan. 

Plaatst u bij ons een 

vacature, dan stellen wij 

alleen geschikte kandidaten 

voor. Zij ontvangen nu nog 

een bijstandsuitkering van 

de sociale dienst, maar 

willen graag aan het werk 

en onafhankelijk zijn.

  Professionele bemiddeling zonder kosten
  Het plaatsen van een vacature is gratis en vrijblijvend. U geeft uw 

zoekopdracht telefonisch of via de website door. Na een gesprek met een 
account adviseur, gaan wij direct met uw vacature aan de slag. Als u een 
kandidaat in dienst neemt, betaalt u geen overnamekosten.

  Eén contactpersoon voor informatie, advies en ondersteuning
  U krijgt een account adviseur die weet wat er in uw branche speelt. 

U kunt met al uw personeelsvragen bij deze adviseur terecht. Maar 
ook met vragen over wet en regelgeving én over de invulling van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Baanbonus
  Biedt u een werkzoekende met een bijstandsuitkering een baan, dan 

ontvangt u een bijdrage van € 2.000,- tot maximaal € 4.000,-.

  Opleidingsmogelijkheden
  Wij bieden kandidaten een korte opleiding aan als dat voor de 

werkzaamheden nodig is. Denk aan VCA, heftruck-bestuurder, 
steigerbouwer, beveiliger of een opleiding in de zorg.

  Kandidaat voordelig uitproberen
  U bent nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van een 

kandidaat, maar wilt hem of haar wel de mogelijkheid geven om zich te 
bewijzen? Dan bieden wij u een aantrekkelijke regeling om de kandidaat 

 een kans te geven in uw organisatie.

Wat kunt u van ons 
verwachten?

Kandidaten met een 
arbeidsbeperking

Als u een van onze kandidaten met een 
arbeidsbeperking een baan biedt, dan 
ondersteunen wij u en de kandidaat 
met de onderstaande regelingen:

Loonkostensubsidie
Als u een kandidaat inzet die door een 
arbeidsbeperking minder productief is, 
dan komt de Sociale Dienst 
Drechtsteden 
u met loonkostensubsidie tegemoet.

Detachering
Voor kandidaten met een arbeids-
beperking bieden wij u de mogelijkheid 
van detachering.

Jobcoach
De kandidaat kan op het werk intensief 
worden begeleid door een jobcoach.

Ondersteunende voorzieningen
Een kandidaat met een arbeidsbeperking 
kan gebruik maken van een tolk, 
meeneem-bare hulpmiddelen, 
werkplekaanpassing 
en reiskostenvergoeding.

Werknemers met een arbeidsbeperking 
zijn vaak loyaal, gemotiveerd en 
hebben een laag ziekteverzuim. 
Wilt u een werkzoekende met een 
arbeidsbeperking een kans geven, maar 
weet u niet hoe? Dan kan de Quickscan 
Participatie uitkomst bieden. Uit deze 
gratis bedrijfsscan blijkt of en waar 
mensen met een beperking binnen uw 
organisatie waardevol kunnen zijn.


